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Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 

 

Ridderkerk, 10 september 2017         

 

Onderwerp: Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders (RvO, artikel 

40): Alfa hulpen- Brief Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, d.d. 13 juni 2017 aan 

alle wethouders, m.b.t. actuele ontwikkelingen in de Wmo.  

Geacht College,  

U heeft de kwartaalbrief ontvangen gedateerd 17 juni jongstleden van de staatssecretaris van VWS, 

de heer Drs. M.J. van Rijn, met daarin de actuele ontwikkelingen binnen de Wmo. In deze 

kwartaalbrief staat over alfahulpen de volgende tekst:  

"Gemeenten bieden soms ondersteuning aan Wmo-cliënten bij het aangaan van een 

overeenkomst (dienstbetrekking) voor het verlenen van huishoudelijke werkzaamheden op 

grond van de Regeling dienstverlening aan huis. Deze huishoudelijke werkzaamheden worden 

verricht door particuliere dienstverleners, ook wel alfahulpen genoemd.  

In dit kader wil ik u wijzen op enkele uitspraken van de Centrale Raad van Beroep van 18 mei 

2016 (met name CRvB 18-05-2016, ECLI:NL:CRVB:2016:1404). Daaruit wordt duidelijk dat 

een gemeente geen algemene voorziening of maatwerkvoorziening levert, indien een 

overeenkomst (dienstbetrekking) wordt overeengekomen tussen de huishoudelijke hulp 

(alfahulp) en de cliënt. Dit volgt uit de tekst en toelichting van artikel 1.1.1 van de Wmo 2015. 

De huidige bepalingen van de Wmo 2015 leiden er toe dat gemeenten voorzieningen op grond 

van de Wmo 2015, niet op basis van de Regeling dienstverlening aan huis kunnen 

aanbieden.  

Ook als het college een tegemoetkoming of een vergoeding betaalt, anders dan een 

persoonsgebonden budget, of verwijst naar de private markt (bemiddeling) levert het college 

geen voorziening in de zin van de Wmo 2015.  

Cliënten die bewust de keuze maken om hun maatwerkvoorziening om te zetten in een 

persoonsgebonden budget kunnen gebruik maken van de Regeling dienstverlening aan huis. 

Zij betrekken immers als particulieren op de markt hun eigen ondersteuning. Dit is de enige 

mogelijkheid die de Wmo 2015 toestaat." 

Deze brief geeft expliciet weer dat huishoudelijke werkzaamheden op grond van de Regeling 

dienstverlening-aan-huis binnen de Wmo, zowel als maatwerkvoorziening als als algemene 

voorziening niet is toegestaan. Ook niet via BAR-Dichtbij.  

De alfahulp komt onder verschillende namen voor in Ridderkerk. In Ridderkerk werd soms de term 

Omegahulp gebruikt. Bij zorgaanbieders wordt soms een afkorting gebruikt zoals PNIL:personeel niet 

in loondienst.  

De fractie van de PvdA Ridderkerk heeft hierbij de volgende vragen:  

1) Op welke termijn gaat de gemeente Ridderkerk het inzetten van alfahulpen in de Wmo 

beëindigen?  

2) Welke acties zijn tot nu toe ondernomen? 

 

3) Worden de huidige alfahulpen na het beëindigen van het aanbieden van de Regeling-

dienstverlening-aan-huis in loondienst aangenomen en zo ja bij welk bedrijf?  

 

4) Worden de Client- Hulp relaties in stand gehouden? 
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5) Hoe wordt hierover gecommuniceerd met de zorgaanbieders en de cliënten? 

 

Beantwoording binnen de gestelde termijn van 30 dagen wordt zeer op prijs gesteld.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Arianne Ripmeester  

Fractie PvdA Ridderkerk 

 

 

 

 

 


